
يف العام اخلامس لالحتالل 
المقاومة العراقية تدمر رسميًا 28 % من قوة االحتالل العسكرية

االحتالل  على  سنوات  خمس  مرور  بعد 
الكبيرة  اجلرائم  وبرغم   ، للعراق  األميركي 
التي ارتكبها االحتالل الباغي وأعوانه بحق 
املقاومة  زالت  ال   .. العراقي  الشعب  أبناء 
توجه  فصائلها  وبكافة  الراشدة  العراقية 
الضربات القوية الواحدة تلو األخرى مدافعة 
عن دينها وبلدها وأهلها من جرائم احملتلني .

وبلغة األرقام املعلن عنها رسمياً من قبل 
إدارة االحتالل خلسائر قواته  ، فإن عدد قتلى 
وناهز   ، قتيل   4000 الـ  جتاوز  االحتالل  جنود 
بعدد  ومقارنة   ، جريح   41000 اجلرحى  عدد 
جندي   160000 يقارب  الذي  الغزاة  جنود 
تكون نسبة اخلسارة التي حققتها املقاومة 
خمس  طوال  العدو  صفوف  في  العراقية 
امليدانية تثبت  ، واحلقيقة  سنني 28.125 % 

معدل  تكون  وبذلك   .. األرقام  هذه  أضعاف 
إصابات االحتالل ) القتلى واجلرحى ( كاآلتي : 

) 9000 سنوياً – 750 شهرياً – 25 يومياً ( . 
االقتصادية  اخلسارة  ناحية  عن  أما 
لالحتالل ، فقد ارتفعت ميزانية الصرفيات 
عام  في  دوالر  مليار   3.9 من  العراق  حلرب 
2003 إلى 12 مليار دوالر في عام 2008 ، أي 
 ، األولى  الغزو  4 أضعاف عن ميزانية  بزيادة 
وتكون معدل اخلسائر احلالية  ) 400 مليون 
دوالر شهرياً - 16.6 مليون دوالر في الساعة 
– 278 ألف دوالر في الدقيقة ( ، وبهذا تكون 
االقتصاد  قصفت  قد  العراقية  املقاومة 
إثبات  واستطاعت  بيته  قعر  في  األميركي 
جناحها بقدرتها على هزمية مشروع االحتالل 

في العراق .

قتل 15 جندياً من أبناء مدينة الرمادي في املواجهات التي 
دارت في مدينة البصرة مؤخراً ضد ميليشيا جيش املهدي، 
وكان وزير الدفاع في حكومة املالكي عبد القادر العبيدي 
قد أمر بإرسال األفواج التي شكلها أبناء محافظة األنبار 
أشد  تعتبر  والتي  والبصرة  والديوانية  ديالى  مناطق  إلى 

املناطق سخونة وتدور فيها اشتباكات عنيفة .
إرسال  من  اشتكوا  قد  األنبار  محافظة  أهالي  وكان 
ميليشيات  بني  احلسابات  لتصفية  معارك  إلى  أبنائهم 
أحزاب االئتالف الشيعي احلاكم ، وطالبوا بإبقائهم حلماية 

مدن احملافظة .

يستخدمهم املالكي لتصفية حساباته مع خصومه
البصرة مواجهات  في  الرمادي  مدينة  من  جنديًا   15 مقتل 

نينوى  محافظة  في  مسيحية  وقرى  مناطق  شكلت 
األخطار  من  النصارى  عن  الدفاع  بحجة  مسلحة  مجاميع 
آخرها  كان  والتي  ضدهم  احلوادث  ازدياد  بعد  بهم  احمليطة 
اختطاف وقتل املطران فرج رحو ، وقد ذكرت مصادر مطلعة 
بأن رجال أعمال نصارى مغتربني ميولون هذه اجملاميع باألسلحة 

والتجهيزات املطلوبة . 
بالوقوف  ويتهم نصارى املوصل األحزاب الكردية احلاكمة 

عملية  وأن  خاصة   ، استهدافهم  عمليات  وراء 
خطف املطران األخيرة نفذت في منطقة ذات نفوذ 

كردي باملدينة.

بعد تزايد عمليات استهدافهم 
الموصل ف������ي  ن����ص����ران����ي����ة  م���ي���ل���ي���ش���ي���ا  ت���ش���ك���ي���ل 

ــة الرمادي  ــي مدين ــد ف ــة رائ ــي برتب ــط أميرك ــل ضاب قت
ــد قتل بعد  ــط ق ــاري ، وكان الضاب ــان اجل ــهر نيس ــل ش أوائ
ــة  مما أدى  ــه املدرع ــفة على مركبت ــوة ناس ــرت عب أن انفج
ــه حرقاً .  ــذي أدى إلى موت ــل ، األمر ال ــى احتراقها بالكام إل
ــة  ــة العراقي ــل املقاوم ــات فصائ ــب عملي ــر أن أغل يذك
ــا  ــت فاعليته ــة أثبت ــات نوعي ــذ عملي ــو تنفي ــت نح اجته
. ــاً  واقتصادي ــكرياً  عس ــل  باحملت األذى  ــاق  بإحل ــدارة  بج

تباعًا  ت�����زداد  ال��ن��وع��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

ضابطًا  ت��ق��ت��ل  ال��م��ق��اوم��ة 
أميركيًا كبي�������رًا في الرمادي

علمت مصادر مقربة من مجلس صحوة الدوامن أنه 
قد مت الكشف عن جاسوس يعمل حلساب ميليشيا 
التفتيش  نقاط  أحد  عن  مسؤوالً  كان  املهدي  جيش 
وكان   ، ببغداد  الدوامن  منطقة  في  الصحوة  لقوات 
الرابعة  الشرطة  حي  يسكن  مهند“  “أبو  املدعو 
ويقوم بإعطاء معلومات عن منطقة الدوامن السنية 

ويقوم   ، مقتده  ميليشيا  قبل  من  قصفها  لغرض 
أيضاً بتحديد قيادات أهل السنة في املنطقة لغرض 

تصفيتهم .
يذكر أن مجالس الصحوات قد تعرضت في اآلونة 
األخيرة لعمليات تصفية واسعة تقف وراءها جهات 

استخبارية إيرانية وجماعات موالية لها . 

ضمن املخطط الصفوي الستهداف القوى السنية
ج��اس��وس ) ص���دري ( ي��خ��ت��رق ص��ح��وة ال���دوان���م  !!

إلى  أهالي سامراء النضمام  املالكي 1200 متطوعاً من  وزارة داخلية حكومة  رفضت 
شرطة سامراء ، في حني وافقت على دخول عشرات املتطوعني الشيعة من بلد والدجيل 
اخلطوة  هذه  وتأتي   !! سامراء  شرطة  نصاب  على  إياهم  محتسبة  مدنهم  شرطة  إلى 
ذات  الدين  صالح  محافظة  على  للسيطرة  احلاكم  الشيعي  االئتالف  مخطط  ضمن 

الغالبية السنية .

وكانت حكومة املالكي قد أرسلت قوة مغاوير تابعة لوزارة الداخلية بقيادة اجملرم رشيد 
فليح بحجة حماية مرقد العسكريني ، وتقوم هذه القوة بجرائم بحق أهالي سامراء ، 
حيث ال زالت حتتجز أكثر من 450 معتقالً من غير توجيه تهمة في غرفة ال تتسع لـ 80 
شخصاً ، حيث توفي 6 أشخاص منهم بسبب هذا الوضع الغير إنساني ، ويقومون أيضاً 

مبساومة األهالي لدفع مبالغ طائلة من أجل إطالق سراح أبنائهم .

تضم بداًل عنهم شيعة بلد والدجيل
األمنية س�����ام�����راء  أج�����ه�����زة  إل������ى  ال�����دخ�����ول  م�����ن  ال���س���ن���ة  ت���م���ن���ع  ال����داخ����ل����ي����ة 



إتخذ التهجير في العراق أنواعاً مختلفة 
وزادت  أسبابها  تعددت  شتى  وإشكاالً 
 ، السنة  أهل  على  وفواجعها  مخاطرها 
أهل  كان  والتي  اخملتلطة  املناطق  أن  حيث 
السنة يشكلون فيها أكثر من 75 % منها 
الصفوية  امليليشيات  بيد  اآلن  أصبحت 
إلى  السنة  املهجرين  إرجاع  تريد  ال  والتي 
مناطقهم في إطار مخطط تشيع بغداد، 
للقوى  احلالية  اإلستراتيجية  أن  حيث 
اخملتلطة  املناطق  على  التوسع   : الشيعية 
وتهجير أهل السنة منها واحتالل أحيائهم 

السكنية .
لقد مت تهجير العوائل السنية من املناطق 
 ، الشيعية  امليليشيات  فيها  تتواجد  التي 
وإلى اآلن لم تستطع أي عائلة من الرجوع 

إلى منازلها ، وإن حاولت فأنها إما أن تخسر 
أحد أفرادها أو تهدد بالقتل، هذا إن وجدت 
منزلها غير محترق أو مغتصب ، ومن هذه 
حي   ، الشعلة   ، الشعب  حي   : املناطق 
 ، السيدية   ، اإلعالم  حي   ، البياع   ، العامل 
 ، اجلهاد  حي   ، الرابعة  الشرطة   ، احلرية 

الوشاش ، احملمودية .
ومبرور الوقت وتشكيل مجالس الصحوات 
السنية   ، املناطق  من  للكثير  األمن  وعودة 
منها أو الشيعية ، بدأت العديد من العوائل 
املناطق  إلى منازلها في  بالعودة  الشيعية 
خطر  لغياب  وذلك  السنية  األغلبية  ذات 
الوحيد  التهديد  هو  كان  الذي  القاعدة 
لهم ، كما حصل في سبع البور في شمال 
بغداد حيث أن العديد من العوائل املهجرة 

 ، األصلية  سكناها  أماكن  إلى  عادت  قد 
وكانت قوات الصحوة السنية قد شاركت 
في إرجاع هذه العوائل وتوفير احلماية لهم 
 70 يقارب  ما  عاد  املدائن  منطقة  وفي   ،
وذلك  سكناها  مناطق  إلى  شيعية  عائلة 
معارك  هنالك  السنة  أهل  خاض  أن  بعد 
شرسة ضد تنظيم القاعدة ، وكذلك عادت 
توصف  كانت  مناطق  إلى  شيعية  عوائل 
بالسابق بأنها أخطر املناطق على الشيعة 
كاللطيفية واليوسفية ، وكذلك عادت ما 
إلى منطقة  يقرب من 185 عائلة شيعية 
حي اجلامعة واليرموك والعامرية والغزالية 
مجالس  دور  إلى  وباإلضافة   ، العدل  وحي 
األمنية  األجهزة  قيادات  فإن   ، الصحوات 
قواتها  بنشر  تقوم   - والشرطة  اجليش   –

لتأمني حماية العوائل الشيعة .  
العوائل  إرجاع  إلى  بادروا  السنة  أهل  إن 
وأصبحت   ، مناطقهم  في  الشيعية 
الصحوات التي أنشأت في أساسها حلماية 
أهل السنة وسيلة حلماية هذه العوائل ، في 
حني أن العوائل السنية املهجرة من املناطق 
الشيعية أو املناطق اخملتلطة لم يعد إليها 
شخصاً واحداً ، ولم تعمل األجهزة األمنية 
على ضمان عودة تلك العوائل ، في الوقت 
نفسه يحارب املالكي وزمرته هذه الصحوات 
التي أصبحت وسيلة من وسائل استتباب 
املهجرة  الشيعية  العوائل  وإرجاع  األمن 
الشخص  هو  ترى  يا  فمن   ..  ، منازلها  إلى 
الطائفي ؟ وما هي املصاحلة الوطنية التي 

يتحدث عنها املالكي وحكومته ؟ 

أهل السنة ال يستطيعون رؤية بيوتهم بسبب وجود امليليشيات  
العوائل الشيعية المهجرة تعود إلى المناطق السنية بحماية حكومية !!

 ”جيش املهدي يخرج عن سيطرة مقتدى... 
ــاك بزمام األمور  مقتدى غير قادر على اإلمس
ــالت في األحياء  ــا يدور من تفصي ــدري مب وال ي
ــي بالكثير منها ..   ــق ، ولو درى ملا رض واملناط
)جيش املهدي ( مخترق من قبل أناس أصحاب 

مطامع وأغراض لذلك جمده السيد”
ــذي تلوكها  ــداول وال ــو الكالم املت هذه ه
ألسنة البعض ، وهذه هي القصة التي يحاول 
ــدى وإعالميوه متريرها إلى الناس عموماً  مقت
والشيعة خصوصاً بعد التدني اخلطير الذي 

شهدته سمعة وشعبية مقتدى وتياره .
بالنظر اليسير سيعلم املتتبع لهذا اخلط 
ــاءات ال صحة لها ، وإن رافقتها  أن هذه االدع
بعض التغيرات في واقع التيار وجيش مقتدى؛ 
وبتحليل بسيط سيصل إلى نتيجة مفادها 
ــرات عقدية  ــت تغي ــرات ليس ــذه التغي أن ه
ــلوك مغاير،  ــات فكرية جديدة وال س وتوجه
ــدة تتالءم  ــة إعالمية جدي ــي سياس ــا ه وإمن

ومتطلبات املرحلة القادمة .
ــاط جيش مقتدى  ولكن هل لتجميد نش

صحة ؟
وإذا كان كذلك فما الغاية من إيقاف عمل 
ــيلة  ــار األمنية التي طاملا كانت وس آلة التي
ضغط على األميركان ووسيلة ابتزاز للشركاء 

السياسيني في الساحة العراقية؟!!
ــدء االحتالل  ــذ ب ــران ومن ــت إي ــد حاول لق
ــن نصر  ــيعي عراقي كحس ــة رمز ش صناع
ــيعة  ــي تلتف حوله جموع الش اهلل اللبنان
ــطاء واملندفعني من أهل السنة الذين  البس
ــاء ، ووجدت إيران  حتركهم عواطفهم العمي
ــد محمد  ــدى ، ابن )محم ــا في مقت ضالته
ــه صدى في  ــم الذي ل ــادق الصدر( ، االس ص
ــيعة وتاريخ معارض حافل وأتباع  نفوس الش
ــية وحداثة  ومقلدين ، ولقلة خبرته السياس
سنه صار أداة طيعة في يد املارد اإليراني الذي 
ــدرات املعارضة  ــخير ق له باع طويل في تس
ــعور أصحابها  ــتفادة منها من غير ش واالس

أحياناً .
ــة في الترويج  ــد جنحت اخلطة اإليراني ولق

ــه الكثيرون وعدوه  لهذا الرمز حتى انخدع ب
ــيخ الدكتور عبد  ــل أن الش ــزاً وطنياً !! ب رم
السالم الكبيسي - نائب األمني العام لهيئة 
ــة  ــلمني - جلس بني يديه جلس ــاء املس علم
ــل إليه  ــتاذ وهو ينق ــني يدي األس ــذ ب التلمي
ــيخ الدكتور حارث  حتيات ودعوات وتأييد الش
الضاري !!! وتعدى األمر إلى أن مدينة الرمادي 
ــيد” وهتفت باسمه إبان  رفعت صور ”الس
ــدى الرواج  ــي صورة واضحة مل ــات  ف االنتخاب
الذي القاه اخملطط اإليراني في ترميز مقتدى.

ــر اهلل” .. فقد كانت أحداث  ولكن ”وميك
ــاجد في شباط 2006 وما تالها من قتل  املس
ــنة  ــريد وحرق ملنازل أهل الس ــر وتش وتهجي
ــة وضعت على  ــن صدمات كهربائي عبارة ع
ــن غفلتهم  ــني فنفضتهم م ــول الغافل عق

التي كان بها يسدرون .
لقد كانت إيران أحد أكبر املستفيدين خالل 
تلك الفترة ، فلقد أشغلت أميركا بالقالقل 
ــة ملف إيران  ــة العراقية عن متابع الداخلي
ــة الكافية والذي ال حتتاج إيران  النووي باجلدي
ــذا من جهة ،  ــوى بعض الوقت ، ه الجنازه س
ــداث العراق الدامية  ومن جهة أخرى فإن أح
اليومية كانت أحد األسباب الرئيسة الرتفاع 
ــية جعلت  ــى أرقام قياس ــعار النفط إل أس
ــزات ال مثيل لها  ــة اإليرانية تقفز قف امليزاني

كون إيران أحد الدول املصدرة للنفط .
ــل الصفوي  ــى كل ذلك التغلغ ــاف إل يض
ــة  ــم الدول ــي جس ــدي ف ــري والعقائ الفك
ــروعها في  ــة ودعم مش ــلطة العراقي والس
ــر لدول  ــاد تهديد مباش ــر الثورة وإيج تصدي
ــا ، ولعل أبرز  ــج العربي والضغط عليه اخللي
ــي األخير في  ــور هو املوقف العراق هذه الص
ــرب في أربيل إزاء قضية  مؤمتر البرملانيني الع

جزر اإلمارات احملتلة إيرانياً .
ــي مصلحة اجلارة  ــذا وغيره صب ف كل ه
ــس الصحوات  ــرقية حتى ظهور مجال الش
وارتباطها الوثيق باحملتل األميركي والتنسيق 
معه بشكل مباشر في ضرب وحتجيم ذراعي 
إيران الطويلني ) جيش املهدي والقاعدة ( حتى 

وصلت نتيجة لذلك 
إلى وضع أمني أهدأ 
ــل وجعل  من ذي قب
يلتقطون  األميركان 
املتبعثرة   أنفاسهم 
ــات  ضرب ــة  نتيج
ــتمرة  املس املقاومة 
الشرق  إلى  وتلفتت 
، فكان  ــرى  ــرة أخ م
ــن أن  ــران م ــد إلي الب
آخر  طريقاً  ــلك  تس
ــق األول  ــر الطري غي
وأن تعيد حساباتها 
مرة أخرى ، وأن تبقي 

على هيبة الرمز الذي صنعته ، أو استعادته إن 
فقدته ، وذلك بتبرئته من األفعال اإلجرامية 
ــتعادة صورته  ــه واس ــوم بها جيش التي يق
املاضية  ، وإطالق مشروع مصاحلة وهمي بني 
ــنة في املناطق اخملتلطة التي  الشيعة والس
ــيطرة على  ــن أجل الس ــقطت بيدهم م س
ــوا دعوى للعوائل  ــك املناطق ، حيث أطلق تل
ــى ديارهم  ــاملة” للعودة إل ــنية ”املس الس
ــب الصدر لها ، وأن  ــرط تزكية أحد مكات بش
ال يعود أي سني قاتل جيش مقتدى ! والذين 
ــئولو مكاتب  يقودون جلان املصاحلة هم مس
ــهم الذين قاموا بالقتل  الصدر ، وهم أنفس

والتهجير !
ــذا يصب في اخملطط اإليراني اجلديد  كل ه
ــني  ــق للطرف الس ــد الطري ــل بتعبي املتمث
باستعادة نشاطه املقاوم الذي تراجع واإليحاء 
ــغل  له بذلك من طرف خفي ؛ وبذلك سيش
ــن جديد  ــنية م ــون باملقاومة الس األمريكي
ولكن هذه املرة بوجود إضافات ومتغيرات في 

الساحة مثل :
ــيعي متواضع  ــكري ش ــود عمل عس -وج

ضد األميركان .
-الغطاء الرسمي الذي حصل عليه الكثير 
ــنة بسبب انخراطهم في  من املقاومني الس

الصحوات واجليش والشرطة .

ــة  األميركي ــة  الرئاس ــات  انتخاب ــرب  -ق
وسطوع جنم الدميقراطيني الساعني لسحب 
ــن  ــي ع ــم الداخل ــغال باله ــوات واالنش الق

القضايا اخلارجية.
ــت الكافي إلمتام  ــيمنح إيران الوق هذا س
مشروعها النووي الذي صرح محمد البرادعي 
ــنة بأن إيران ستكون جاهزة لتصنيع  قبل س
ــنتني ، ومن هنا تتبني  القنبلة النووية بعد س
ــد جيش مقتدى  ــباب جتمي بعض جوانب أس
ــا إعالميو  ــرة التي أطلقه ــاءات األخي واإليح

تياره .
هذه رؤية حتليلية قد تصيب وقد تخطئ ، 
ــن في هذه الرؤية أمور ال ميكن أن تخطئ  ولك

وهي :
1. سوء النية في إعالن جتديد نشاط جيش 

مقتدى .
2. حاجة إيران للوقت .

3. الدور اإليراني البارز في إدارة األحداث في 
ــاوض معها خير  ــب أميركا التف العراق وطل

دليل .
ــبوهة لتجسير الهوة بني  4. احملاوالت املش

تيار مقتدى وبني األطراف السنية اخملتلفة .
ــإذا أردنا أن  ــت موقف ، ف هذه قراءة وليس
ــذا فلنجعل هذه  ــن كل ه ــاً م ــذ موقف نتخ

القراءة في أذهاننا ولنتخذ املوقف .

جيش مقتدى ... تجميد أم تجديد ؟!
 عبد اهلل مسلم المحمدي



الفوضى
ــة التي أعقبت  ــمت املرحل إتس
ــزم متوالية من  احتالل العراق بح
األحداث املتسارعة أربكت الكثير 
ــواء على املستوى  من النظم ، س
الداخلي أو اخلارجي ، جعل الكثير 
ــير  ــن املراقبني يترددون في تفس م

هذه الومضات املفاجئة .
ــزم املتوالية  ــذه احل ــر له إن األث
ــج  البرنام ألداء  ــورا  تص ــي  يعط
ــروع  للمش ــب  واملكاس األميركي 
ــط  املرتب ــي  السياس ــي  الطائف
ــذا األثر  ــن ثم إحداث ه ــران، وم بإي
ضمن البيئة العراقية الذي تعدى 
ــار اإلقليمي لهذه  احلدود إلى اإلط
البيئة ، لذلك ينبغي توصيف اآلثار 
وتوصيف برنامج الفوضى املركبة 

بني األميركان واإليرانيني .
األثر على البيئة 

ــى البيئة  ــن إجمال األثر عل ميك
ــك  تفكي ــة  بعملي ــراق  الع ــي  ف
ــه ، بداية  ــائدة في ــة الس لألنظم
ــة  ــاتية واإلداري ــة املؤسس األنظم
)األمنية واالقتصادية والصناعية(، 

ــاًء باألنظمة  ــة ، وانته ــم األنظمة الفكري ث
ــة .. إن هذا التفكيك  العقيدية واالجتماعي
ــم يتعرض لها مجتمع أو بلد  لهذه البيئة ل
كما يتعرض لها العراق اليوم ، حيث تتعرض 
ــة التفكيك  ــه وفئاته إلى عملي كل طوائف
ــد تنوعت  ــرنا إليها ، وق ــر التي أش والتحوي
وتشكل الوسائل واآلليات التي استخدمت 
ــد ، وتعتبر غالبية القوى  لهذا التغيير اجلدي
الشيعية جزًء من هذه األدوات املفككة في 
ــا الطائفية  ــا لتمرير برامجه محاولة منه

ومصاحلها احلزبية الضيقة .
من املمكن سرد العديد من املؤشرات التي 
ــر والتفكيك  ــاح عملية التغيي دلت على جن
ــالل  ــض االحت ــاض رف ــا :  انخف ــذه ، منه ه
 ، ــاً  وملحوظ ــراً  كبي ــا  انخفاض ــي  األميرك
وخصوصاً بعد أن أدرك صانع القرار األميركي 
ــوى التي تدور في فلكه أن ظهور عنصر  والق
ــارها أفقياً وعمودياً سيؤدي  املقاومة وانتش
ــن اخملططات  ــة الكثير م ــى عرقل ــا إل حتم
ــروع األميركي في  ــي تعد في صلب املش الت
العراق وفي املنطقة ، ومن املمكن أن يصبح 
عنصر املقاومة أحد أشكال التوحد ألطياف 
ــعب العراقي ، وأن يصبح احملتل الهدف  الش
الذي يجمع تلك األطياف ، وفي ذلك مخاطر 
جمة على األهداف اإلستراتيجية األميركية 

في العراق .
ــتطاعت املنظومة  ــك الزاوية اس ومن تل
ــيعي وانتزاع  ــد اجملتمع الش ــة حتيي الطائفي
ــض  ــي رف ــة ف ــانية الفطري ــع اإلنس الدواف
ــم  ، مما جر  ــاكاً للقي ــه انته ــالل وكون االحت
اجملتمع الشيعي إلى طور من أطوار العمالة 
ــداث التبريرات لعزل ومحاصرة  ، وقامت بإح

الرغبة اجلماهيرية الشيعية في االنتفاضة ،  
ومن ثم أدى هذا القمع إلى أن ينحني مسار 
التوجه الشيعي إلى اجتاهات جديدة أسست 

في  ــى  الفوض ألدوات 
ــع العراقي على  اجملتم
ــة  املنظوم ــتوى  مس
ــية واألمنية  السياس
ــة  ي د قتصـــــا ال ا و

واالجتماعية .
ــون  تكـــ ــك  وبذل
ــيعية  ــادات الش القي

ــدى وظائف احملتل  ــي خدمة إح ــد جنحت ف ق
ــة  وتغذي ــاء  بإنش ــى  تُعن ــي  الت ــي  األميرك
ــتجاب العديد من قطاعات  الفوضى ،  واس
الشارع الشيعي إلى هذه الوظيفة اجلديدة، 
ــر وفرت البيئة  ــاً وأن أجندة التكفي خصوص
ــة الفوضى هذه  ــة لنمو وتطور وظيف الالزم
خاصة في املناطق اخملتلطة ، وعندما نتحدث 
ــا بالتأكيد نتحدث  ــن أجندة التكفير فإنن ع
عن تنظيم القاعدة من جهة وجيش املهدي 
ــر كان داعماً  ــرى ، غير أن األخي ــن جهة أخ م
ــي طور  ــي ف ــي الطائف ــروع السياس للمش
ــره البعض على أنه تبادل أدوار والبعض  فس

اآلخر فسره على أنه تقاطع مصالح.
الفوضى الخالقة 

ــة من  األميركي ــة  السياس ــتطاعت  اس
تطوير العديد من االستراتيجيات والنظريات 
ــيطرة على الشعوب أو  ــاء آليات للس إلنش
ــروع الهيمنة  ــن مش ــي جزء م ــا ف توظيفه
ــها بعد  ــذي خطته لنفس ــم ال ــى العال عل
ــاء احلرب الباردة ، ومن األمثلة على هذه  انته
ــتراتيجيات : )صراع احلضارات ( و ) حتول  االس

ــا  ــظي ( وغيره ــدو املتش ــلطة ( و ) الع الس
الكثير، والتي تختلف بحسب اختالف الهدف 
ــا نحن  ــا يهمن ــة  .. إال أن م ــة املرحل وطبيع
الوقت  ــذا  ه ــي  ف
ــتراتيجية  إس هو 
اخلالقة(  )الفوضى 
ــها  متارس ــي  الت
املتحدة  ــات  الوالي

اليوم في العراق .
أســـــــــاس 
الفـــــوضــــى: 
مجموعة من األحداث يصعب جمعها حتت 
ــر حدوثها وسبب نشوئها فضالً  قانون يفس
عن حتديد الشكل املناسب لالستجابة املثلى 
للتعامل مع هذه األحداث ، وهذه اإلشكالية 
والقصور في الفهم يسببان للمنظومات أو 
املؤسسات أو حتى الدول التي تتعرض لهذه 
األحداث إرباكاً يسقطها في دائرة اضطراب 
ــك لغياب الفهم  ــن من ضبطه وذل ال تتمك
للظاهرة أو لضعف إمكانية وتدريب الكوادر 

على االستجابة السليمة .
ــتفادت املنظومة الطائفية بداية من  اس
أجندة الفوضى لتدعيم موقفها السياسي 
ــة الطائفية على  ــة للصبغ ــق الغلب وحتقي
ــذه الفوضى  ــث أن توظيف ه ــع  ، حي اجملتم
ــة التي متكن  ــباب الرئيس ــر أحد األس يعتب
ــاء في موقع  ــة من البق ــة الطائفي املنظوم
ــك فقد عمدت هذه  ــادة جملتمعها ، ولذل الري
ــات فوضوية  ــالق ومض ــى إط ــة إل املنظوم
ــرة لتصحيح  ــا في كل فت ــة ، تطلقه مربك
األداء الطائفي أو حتشيداً لقيمه ، وبالتأكيد 
ــع قيم التفكيك  ــذه القيم تتوافق م فإن ه

ــروع  ــع التي طرحها املش للمجتم
ــا حتقق ضرباً  األميركي ، كما وأنه
ــوى التي تعد  ــزات ونظم الق ملرتك
منافسة للمشروع الطائفي والتي 
ــة أو القوى  ــر فصائل املقاوم تعتب
ــرعية  ــية والش ــنية السياس الس
ــول  ــإن دخ ــذا ف ــا ، وله ــزءاً منه ج
العديد من هذه النظم ضمن حيز 
الفوضى ولد الكثير من اإلشكاالت 

والتقطاعات بني املنظومات . 
ــيعية إلى  ــوى الش ــت الق وصل
ــات  ــن التقاطع ــاٍل م ــتوى ع مس
ــاب  ــد لغي ــر التوح ــدت عنص وفق
ــت متثله أجندة  ــدي الذي كان التح
ــدأ أداء  ــدة ( ، وب ــر ) القاع التكفي
املنظومة الطائفية ينحدر ويتسم 
باالضطراب ، لذالك حتتاج املنظومة 
الطائفية إلى تعديل املسار وإرباك 
ــلة  ــة ضمن ومضة أو سلس البيئ
ــة تعيد  ــات الفوضوي ــن الومض م
ــب األدوار وتتقدم  ــا ترتي من خالله
ــزت عن  ــدة عج ــع جدي ــى مواق إل
أداءها القوى السياسية أو األمنية 

اخملترقة من اجنازه وقت املتغيرات احلاصلة .
إن تسلسل األحداث الذي أعقب االحتالل 
ــن طبيعة  ــئ ع ــابه وينب ــرر ويتش ــدأ يتك ب
ــى  ــذه األدوات عل ــرك ه ــي حت ــة الت العقلي
ــالن املقاومة من  ــح اآلن إع ــاحة ، وأصب الس
ــيعية مطلباً يتيح  ــض األدوات الش قبل بع
ــة للمنظومة الطائفية ،  إبقاء الديناميكي
خصوصاً وأن مخططات التفكيك األميركية 
ــي قامت على  ــد األدوات الت ــدأت مُتارس ض ب
ــروعها الفوضى وقدمت لها ما  خدمة مش
لم تستطع املاكنة العسكرية والسياسية 

من تقدميه .
ــيعية أحد  ــد أن إعالن املقاومة الش نعتق
ــة الطائفية  ــي توفر للمنظوم ــارات الت اخلي
ــب اجلولة أو  ــة الضرورية لكس الديناميكي
ــوالت القادمة ، ويتيح لهم ترتيب األدوات  اجل
ــات احلرجة ،  ــد اللحظ ــاع عن ــب األوض وقل
ــيعتمد على رد  ــف القادم س ــا وأن املوق كم
ــث أن موقف األخير  ــي ، حي ــل األميرك الفع
ــيحدد اخليارات التي ستتبناها املنظومة  س

الطائفية.
ــعار  ــض النظر عن الش ــى ، بغ إن الفوض
الذي سترفعه املنظومة الطائفية لترويجه، 
ــتبقى ما بني التوظيف األميركي لها في  س
ــب اإليرانية ،  املنطقة وما بني حتقيق املكاس
ــاء أمام اجملتمع العراقي  وبعملية جذب وإرخ
ــذه الظاهرة ، غير  ــع الدولي لتقبل ه واجملتم
ــومة ملثل هذا األداء  ــات غير احملس أن االلتهاب
ــداف البرنامج  ــني حتقيق أه ــم ما ب سُيحس
ــذراع إيرانية ، وما  ــي في املنطقة وب األميرك
ــذا البرنامج وفق متكن  ــار كامل له بني انهي

هذه األدوات في الساحة . 

ما بني الربنامج األمريكي واملكاس���������ب اإليراني����������������ة 
  عبد القادر الصالح     - مرايا



أثارت املواجهات األخيرة بني قوات االئتالف 
ــد من  ــدر العدي ــيا الص ــيعي وميليش الش
ــاؤالت حول طبيعة األطراف املتحاربة  التس
فيما بينها وماهية األهداف املتوخاة منها.. 
ــدر واملالكي هم طرفا احلرب ؟ أم  هل أن الص
ــائل  ــات أخرى اتخذتهم وس ــك جه أن هنال

لتحقيق أهدافهم املرحلية ؟
ولنأخذ أوالً اجلانب األميركي ، ولننظر إلى 
االمور التي من املمكن أن يكون قد كسبها 
ــرة ، فمن املمكن  ــذه املواجهات االخي من ه
القول بأن الواليات املتحدة كانت تهدف الى 
ــي ) الصدري (  ــر التيار الهالم ــب وحص تدبي
ــع معينة ، وبالتالي إفقاده خاصية  في مواق
االنتشار اجلغرافي الواسع الذي ميتلكه هذا 

التيار .. 
ــف  ــالل املوق ــن خ ــرى وم ــة أخ ــن زاوي وم
األميركي من املواجهات فهناك من يقول بأن 
ــعى إلضعاف  ــات املتحدة لم تكن تس الوالي
الصدريني ، بل على العكس ، فكانت تعمل 
ــكل من األشكال للضغط  على تقويته بش
ــاركة في احلكم  ــى املالكي والقوى املش عل
لتطويعهم وحملهم على توقيع االتفاقية 
ــي رفضتها هذه القوى  األمنية املتبادلة الت

في وقت سابق .
ــول بأن  ــرى تق ــر أخ ــة نظ ــك وجه وهنال
ــى ضرب  ــعت إل ــا س ــدة رمب ــات املتح الوالي
ــح إيران في بؤرة نفوذها في العراق أال  مصال
ــل صناعة أوراق ضغط  ــي البصرة من أج وه
جديدة تكتسبها أثناء املفاوضات القادمة .

أما عن مقدار استفادة اجلانب اإليراني من 
هذه املواجهات .. فهناك من يقول بأن االئتالف 
الشيعي احلاكم قد حاد في كثير من األمور 
ــوم له ، وأن هنالك  عن اخملطط اإليراني املرس
العديد من رجاالت االئتالف فكوا ارتباطهم 
ــروع  من اجلانب اإليراني والتحقوا بركب املش
ــى إليران أن  ــي ، ولهذا كان الزماً عل األميرك
تدعم جيش املهدي وأن تخرجه منتصراً في 
هذه املعركة حتى ترسل رسالة إلى املالكي 
ــطط عن املشروع اإليراني ،  بأن : إياك أن تش
ولعل ما يدعم ذلك كثرة األسلحة اإليرانية 
التي دخلت البصرة أثناء املواجهات وذلك ما 

صرح به املالكي كثيراً في تلك األيام . 
ــب األميركي ،  ــال عند اجلان ــا هو احل وكم
فإن إيران لم ترد انتصار طرف معني في تلك 
ــة حتى ال تكون في حالة ضعف أمام  املعرك

الضغط األميركي .
ــاره .. فمنذ  ــدى وتي ــص مقت ــي ما يخ وف
ــون  ــاول الصدري ــة ح ــس بالقليل ــرة  لي فت
تسويق أنفسهم كطرف مقاوم ، بل أحياناً 
ــي العراق ، ومع  أنهم الوحيدون املقاومني ف
ــش املهدي  ــالح جي ــع يعلم بأن س أن اجلمي
ــنة  ــم يكن موجهاً إال جتاه صدور أهل الس ل
ــذج له والدعم  ــن تصديق بعض الس .. ولك
ــد يحقق ما يصبوا  اإلعالمي لهذا الطرح ق
ــرة املقاومة  ــرقة ثم ــه الصدريون من س إلي
ــات  ــراز جماع ــع إب ــاً م ــة ، خصوص العراقي
مسلحة مرتبطة بهذا التيار تدعي املقاومة 

مثل ”عصائب أهل احلق” و ” كتائب حزب 
ــه كانت معركة البصرة ومدن  اهلل” .. وعلي
اجلنوب قد أطرت على أنها جزء من مقاومة 
ــك العديد من  ــل وأذنابه كما صرح بذل احملت

القيادات الصدرية !!
ــراً .. كان للمالكي واألحزاب املوالية  وأخي
ــن هذه املعارك .. ولعل  له أهدافهم أيضاً م
ــن أجل  ــدري م ــار الص ــاف التي ــا إضع أبرزه
انتخابات مجالس احملافظات القادمة ، ولعل 

ــي  املالك ــاب  ذه
وإعالنه  ــرة  للبص
العمليات  ــادة  قي
ــا هو  ــه م بنفس
إال تلميع إعالمي 
ــبات  ملكتس ــه  ل
قادمة  ــة  انتخابي
ــر  خس أن  ــد  بع
االئتالف الشيعي 

احلاكم العديد من اجلماهير الشيعية التي 
ــي أحوالهم ،  ــاً ف ــناً ملحوظ ــرى حتس لم ت
ــر ظهور اجلماعات الشيعة  ولعل ذلك يفس

املتطرفة التي ثارت على الدولة مؤخراً .
ــذي من املفترض أن  ــا هو املوقف ال إذن : م
ــذه احلقائق  ــنة في ضوء ه ــه أهل الس يقف
ــوات التي يحب  ــا هي اخلط ــرات ؟ وم واملتغي
ــنة  ــراف أهل الس ــن جميع أط ــذ م أن تتخ
ــة ، أو األحزاب  ــت فصائل املقاوم ــواء كان س

واملؤسسات األخرى ؟؟ 
ــاؤالت  ــن املمكن اإلجابة عن هذه التس م

من خالل النقاط االتية :
ــات اإلعالمية  ــى املؤسس ــب عل أوال : يج
السنية أن تسوق إلى اجلماهير - وخصوصاً 
ــيعية منها - أن هذه األطراف املتحاربة  الش

ــل ملصاحلها  ــراف تقات ــا هي أط ــا بينه فيم
ــي  ــات الت ــارك والصراع ــخصية ، واملع الش
ــابق ضد أهل  ــا هذه األطراف في الس قادته
ــنة لم تكن من أجل الدفاع عن املذهب  الس
ــوق  ــيعية كما كانت تس أو املظلومية الش
ــى ذلك هو  ــراف ، والدليل عل ــا هذه األط له
ــم أبناء املذهب  ــا بينهم وه احترابهم فيم
الواحد ، وتضحيتهم بجماهيرهم وأتباعهم 
من أجل كراسي مجالس احملافظات وتوسيع 

نفوذهم حتقيقاً ملنافع شخصية .
ــى  عل  : ثاني��اً 
العراقية  ــة  املقاوم
تنشط  أن  الوطنية 
ــاً  وإعالمي ــاً  ميداني
ــد  تفني ــل  أج ــن  م
ــده  مقت ــاوالت  مح
ــل  ــي جع ــاره ف وتي
ــن  ــزءاً م ــه ج نفس
املقاومة في العراق ، وتبيان أن سالح مقتده 
ــواء كان  ــعب العراقي س موجهة ضد الش
سنياً في السابق أو شيعياً وسنياً في الوقت 
احلاضر ، ومقارنة املقاومة الوطنية السنية 
ــة .. وكذلك  ــن مقاوم ــا يدعيه مقتدى م مب
ــي ألطراف احلكومة  مقارنة العمل السياس
ــخصية  التي تعمل من أجل مصاحلها الش
ــنية الوطنية التي تعمل  وبني األطراف الس
ــم .. ذلك  ــاق احلق ورفع املظال ــن أجل إحق م
ــن مصلحته  ــم اجلمهور أين تكم حتى يعل

ومن يتبع .
ــية السنية  ثالثاً : على اجلهات السياس
ــة ضعفه  ــو في حال ــي وه ــاومة املالك مس
هذه من أجل اكتساب قضايا مصيرية مثل 
ــة وإرجاع  ــي األجهزة األمني ــادة التوازن ف إع

ــم بعد أن  ــى مناطقه ــنة إل املهجرين الس
أرجعت الصحوات السنية جل الشيعة إلى 

منازلهم في املناطق السنية .
ــيعي في  ــروع الش ــويق املش رابع��اً : تس
ــل ، فبعد إقصائه  ــروع فاش العراق بأنه مش
ــو يتناحر فيما  ــنة ها ه ــره ألهل الس وتدمي
ــروع اإلصالح  بينه ، وحان الوقت لتبني مش
الوطني وذلك عبر إعطاء كل ذي حق حقه ، 
وإعطاء أهل السنة دورهم املوازن الوسطي 
في العراق ، خصوصاً وأنهم الفئة الوحيدة 
التي تشترك مع الشيعة في عروبتهم ومع 

األكراد في مذهبهم. 
ــنة من  خامس��اً وأخي��راً : على أهل الس
ــد وتقوية  ــروعهم الواح احملافظة على مش
أواصر العمل التكاملي بني العمل السياسي 
ــوات .. ألن الذي جرى على  واملقاومة والصح
الشيعة اليوم من املمكن أن يفعله األعداء 
بنا غداً بغية إضعافنا ومتزيقنا ، سواء كانت 
ــي الوقت الذي  ــران أو الواليات املتحدة ، ف إي
ــاً واحداً وكتلة  ــه إلى أن نكون صف نحتاج ب

واحدة لتحقيق أهدافنا املصيرية .
ــع  ــه .. إن جمي ــول إلي ــد الوص ــا نري إن م
ــات األخيرة  ــتركة في املواجه األطراف املش
ــا ، وال بد  ــح تريد حتقيقه ــا مصال كان لديه
ألهل السنة في العراق أن يحللوا األمور من 
ــن الفعل ، فما  ــدة املترتبة م ــق الفائ منطل
الذي كسبه أهل السنة وما الذي خسروه ؟ 
خصوصاً وأن كثيراً منهم قد غلبهم منطق 
العاطفة واعتبروا أن ما جرى هو عقاب رباني 
ــنيعة بحقهم ،  ــال جيش املهدي الش ألعم
ــي متيز بها أهل  ــلبية الت وهذه اخلاصية الس
السنة البد أن تتجاوز حتى يصلوا إلى اإلدراك 

الصحيح في التعاطي مع األمور.

احتماالت المواجهات .. وموقف أهل السنة منها
 رئيس التحرير 
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